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Sammanfattning/Abstract 

Bakgrund: Cancer leder till mycket lidande för barnen och de behöver hjälp med att lindra 

lidandet med hjälp av icke-farmakologiska metoder. Av alla dessa drabbade barn och 

ungdomar har många besvär av smärta och ångest och det blir psykiskt påfrestande under 

sjukdomstiden. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur icke-farmakologiska metoder används, för att 

avleda smärta och ångest hos barn och ungdomar som genomgår cancerrelaterade 

undersökningar och behandlingar. 

Metod: Litteraturstudie. Artikelsökning gjordes i databasen PubMed, Cinahl och manuellt. 

Totalt valdes tio vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Resultatet visade att icke-farmakologiska metoder såsom beröring, hypnos och 

distraktion i form av lek eller såpbubblor samt musik, minskar smärta och ångest hos barn och 

ungdomar med cancerdiagnos, som genomgår smärtsamma undersökningar, till exempel 

benmärgsaspiration, blodprover och andra behandlingar.  

Slutsats: De icke-farmakologiska metoderna är ett komplement till de farmakologiska 

medicinerna för att minska smärta och ångest. Det är viktigt att åldersanpassa de icke-

farmakologiska metoderna. Omvårdnadspersonalen kan bli mer lyhörd för att använda icke-

farmakologiska metoder, gällande smärt- och ångestlindring hos barn med cancerdiagnos. De 

bör få möjlighet att utveckla sin kunskap och kompetens inom detta område. I sin tur kan det 

leda till mer trygga barn och ungdomar, och även trygga föräldrar. 

Nyckelord: 

Cancer, barn, distraktion, hypnos, beröring, smärta, icke-farmakologisk behandling 

 

 

 

 

 



Conclusion/Abstract 

Background: Cancer leads to a lot of suffering for the children and they need help to 

alleviate suffering by means of non-pharmacological methods. Of all these affected children 

and adolescents, there are many complaints of pain and anxiety and it becomes 

psychologically stressful during the illness. 

Purpose: The purpose of the study was to describe how non-pharmacological methods are 

used to derive pain and anxiety in children and adolescents undergoing cancer-related studies 

and treatments 

Method: Literature study. Article search was made in the PubMed, Cinahl database and 

manually. A total of ten scientific articles were selected. 

Results: The results showed that non-pharmacological methods such as massage, hypnosis, 

play or soap bubbles and music distraction reduce pain and anxiety in children with cancer 

diagnosis undergoing painful investigations, such as bone marrow aspiration, blood samples 

and other treatments. 

Conclusion: The non-pharmacological methods complementary to the pharmacological drugs 

to reduce pain and anxiety. It is important to age-match the non-pharmacological methods. 

Nursing staff can be more responsive to using non-pharmacological methods, regarding pain 

and anxiety relief in children with cancer diagnosis. They should be given the opportunity to 

develop their knowledge and skills in this field. In turn, it can lead to more safe children and 

young people, and also to safeguard parents. 
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INLEDNING 

I Sverige insjuknar cirka 250 barn och ungdomar i cancer varje år (Socialstyrelsen, 2014). 

Cancern leder till mycket lidande för barnen och ungdomarna och de behöver hjälp med att 

lindra det. Av alla dessa drabbade barn och ungdomar så har många besvär av smärta och 

ångest och det blir psykiskt påfrestande under sjukdomstiden. 

Cancer  

Cancer är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som kännetecknas med okontrollerad 

celldelning. Förändring i arvsanlaget som styr celldelningen gör att cellen i kroppen har 

förökat sig på ett okontrollerbart sätt och då uppstår cancer. Cancertyperna kan uppstå på 

olika ställen i kroppen och ge olika symtom. Cancersjukdomarna har en sak gemensamt och 

det är att vanliga celler förvandlas till cancerceller. Oftast klarar cellen att reparera sig själv 

men om den inte gör det finns en slags mekanism som gör att cellen självdör. Om denna 

mekanism inte fungerar fortsätter cellen att sjukligt växa och den delar sig ohämmat, då bildas 

en tumör, som består av en samling cancerceller (Socialstyrelsen, 2014). 

Barncancer 

Trots att det finns goda behandlingsmöjligheter och god prognos till att överleva är cancer hos 

barn och ungdomar den vanligaste orsaken till död hos barn 0 - 18 år i Sverige. 75 procent 

överlever sin barncancer. De vanligaste cancerformerna i åldern 0 - 18 år är leukemier, 

lymfom och hjärntumörer och det finns ingen skillnad mellan flickor och pojkar över vilka 

som insjuknar i cancer. Barnens tumörer är oftast mer aggressiva och snabbväxande och 

orsaken är fortfarande okänd, det finns ingen yttre faktor som forskarna kommit fram till 

(Socialstyrelsen, 2014). 

Smärta  

Smärtan definieras som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är 

förknippad med upplevda eller potentiella vävnadsskador, eller beskrivs i form av sådan 

skada. Smärta är alltid subjektiv och varje individ, oavsett ålder, lär sig genom 

smärtupplevelser som är relaterade till egna erfarenheter genom livet (International 

Association for the Study of Pain, 2012). 

Smärta är ett vanligt symptom bland barn och ungdomar med cancer och den upplevs 

obehaglig. Smärtan uppkommer i 89 procent av fallen (Mercadante & Giarratano, 2014). Barn 
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och ungdomar upplever smärta vid undersökningar och behandlingar under hela 

sjukdomstiden (Baggott et al., 2010). Cancersmärtan kan vara sjukdomsrelaterad och/eller på 

grund av medicinska förfaranden, såsom ländryggspunktering (LP), venösa blodprover, 

intramuskulära injektioner, nål i subcutan venport (SVP), benmärgsaspiration och biopsier. 

Även om den cancerrelaterade smärtan är störande, är det de medicinska procedurerna som är 

mest fruktade och är källan till smärta. Dessa medicinska förfaranden kommer att behöva 

göras för att sätta diagnos hos barnen och ungdomarna och för dess behandling av sjukdomen 

(Ibitoye & Dawson, 2017). 

Cancersmärtan som finns hos barn och ungdomarna kan orsakas direkt av tumören genom 

tryck, inflammation, obstruktion eller nervvävnadkompression. Smärtan kan även orsakas 

genom olika cancerrelaterade undersökningar och behandlingar. Dessutom kan skador på 

nervsystemet, genom strålbehandling och cellgiftsbehandling orsaka smärta (WHO, 2012). 

Ångest 

Ordet ångest kommer från det latinska ordet ”angor” (Ottosson, 2008). Ångest definieras som 

ett övergående känslomässigt svar och kännetecknas av obehagliga känslor av spänning och 

ökat aktivitet av autonomt nervsystem när individen möter en hotande situation (Gillen, Biley 

& Allen, 2008). Ångest är ett tillstånd som kännetecknas av kroppsliga och psykologiska 

symtomen. De kroppsliga symtomen är illamående, hjärtklappning och magsmärta och de 

psykologiska symtomen är att individen har svårt att hålla sig still och låta kroppen slappna av 

(Ottosson, 2008). Att reagera på farliga och hotande situationer är individuellt och beror på 

hur individen uppfattar den hotande situationen och svarar på detta (Gillen et al., 2008). 

Behandlingar som barnen och ungdomarna går igenom när de blir sjuka är främmande från 

början och kan upplevas ensamt, skrämmande och ångestframkallande. Det är viktigt att 

reducera denna ångest så det inte leder till posttraumatisk stress och gör undersökningar och 

behandlingar svårare än vad de är under sjukdomstiden (O`Callaghan, Sexton & Wheeler, 

2007). 

Skattningsinstrument av smärta och ångest 

En ordentlig bedömning av smärta och ångest är grund för en effektiv och adekvat 

behandling. Det finns många väletablerade smärtskattningsinstrument för att mäta smärta hos 

barn och ungdomar (Huguet, Stinson & McGrath, 2010). Smärtskattning görs med hjälp av 

smärtskalor som är graderade med siffror eller ansikten. Barnets ålder avgör vilken smärtskala 

som används (Jylli, 2001). FLACC (Faces, Legs, Aktivitet, Cry och Consolability) används 
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för yngre barn mellan två månader till sju år.  Barnets ansikte, ben aktivitet gråt och 

tröstbarhet indikerar smärta hos barn. Wong-Barker Faces är en annan mätning instrument 

som används för barn mellan tre till sju år. Detta mätinstrument består av tecknade ansikten 

som sträcker sig från ett leende för ingen smärta till ett tårfullt ansikte för värsta tänkbara 

smärtan. Den Visuella analoga skalan (VAS) är avsedd för barn över sju år och graderad 0 - 

10 där 0 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärtan (Simonson & MacDonald, 2006). 

Se Bilaga 1 för skattningsskalor. 

Behandlingsmetoder 

Farmakologisk behandling 

Farmakologisk behandling innebär att få medicin för sin smärta. Farmakologisk behandling är 

förstahandsval för behandling av cancerrelaterad smärta (Strang, 2016). De farmakologiska 

analgetikan är hörnstenen för smärtlindring av cancerrelaterad smärta. Paracetamol och icke-

steroida antiinflammatoriska läkemedel används i första behandlingssteget. För måttlig och 

svår smärta används opioder (Lucchesi et.al., 2017). 

Icke-farmakologiska metoder 

Distraktion, hypnos och beröring ingår i icke-farmakologiska metoder. Med distraktion 

fokuserar barnet uppmärksamheten bort från de smärtsamma undersökningarna och 

behandlingarna. Distraktion är särskilt effektiv för små barn i form av att räkna, sjunga eller 

titta på en video. Inom bildspråk utnyttjas fantasiförmågan till exempel att ett barn blir ombett 

att föreställa sig att de är på ett trevligt ställe (Landier & Tse, 2010). De icke-farmakologiska 

smärt- och ångestlindringarna innebär att använda t.ex. terapeutisk lek, användande av 

teckning och musik. Dessa exempel gör att barnen blir bekanta med utrustning innan 

undersökningen görs, att de kan ge uttryck för känslor och att minska ångest och skapa 

harmoni inför smärtsamma händelser (Tamm, 2011). Musik med den fysiska och 

känslomässiga upplevelsen kan hjälpa människor generellt att läka båda i kropp och själ 

(Thaut, 2015). Studien har visat att användning av musik är en bra icke farmakologisk metod 

för att minska smärta hos både barn och vuxna cancerpatienter (Tsai et al., 2014). 

Hypnos är en evidensbaserad icke-farmakologisk metod som är föreslagen att användas på 

barn och ungdomar inför procedurer i cancerbehandlingen som skapar ångest och smärta. 

Hypnos är en procedur där en person som ska genomgå t.ex. en behandling, blir guidad av en 

hypnosterapeut eller behörig person, för att få förslag på förändringar i subjektiva upplevelser. 
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Detta kan vara t.ex. tankar, känslor och beteende. Det kan leda till att barnet eller ungdomen 

kan utveckla strategier på hur de ska handskas med smärta eller ångest, eller hur hypnosen 

kan blockera eller manipulera upplevelserna av smärtan och ångesten. I den kliniska praktiken 

kan hypnos skräddarsys efter personens individuella behov, ålder och intresse (Richardson, 

Smith, McCall & Pilkington, 2006). 

Beröring inkluderar massage och energimedicin och kan användas som en effektiv metod för 

hantering av smärta och ångest (Post-White et al., 2003). Massage är en gammal helande 

konst som karakteriseras av en systematisk manipulation av kroppens mjukvävnad. Detta 

består av sträckning, knådning, friktion och vibrerande rörelse som genomförs av en terapeuts 

händer med avsikt att lindra smärta och ångest, främja muskeltonus, öka rörelseförmåga och 

underlätta återhämtning efter medicinska behandlingar hos barn och ungdomar (Hughes, 

Ladas, Rooney & Kelly, 2008). Energimedicin är en icke-invasiv metod där utövarens händer 

förs över kroppen med lätt beröring för att balansera ett flöde av energi i kroppen. Den 

energibalansen återställer harmoni i kroppen vilket hjälper barnen och ungdomarna till 

avslappning, minskad smärta och ångest och en känsla av välbefinnande (Kemper, Fletcher, 

Hamilton & McLean, 2009; Post-White et al., 2003). 

Teoretisk referensram 

Katie Eriksson presenterar i sin omvårdnadsteori tre olika begrepp, människan, hälsan och 

vården. Hälsan innebär helhet och integration av själ och kropp. I grunden är varje människa 

en naturlig vårdare och att vårdandet är ett naturligt mänskligt beteende. Förutom de tre 

begreppen måste sjuksköterskan sättas sig in i att lindra lidandet. Vårdandet kan utformas i tre 

olika element, ansa, leka och lära. Ansa är den främsta formen av vårdande och innebär 

värme, närhet och kroppsligt välbefinnande och med andra ord handlingar som visar att en 

person bryr sig om den andra människan (Eriksson, 2015). 

Ordet lidande utgör en del av det mänskliga livet och betyder pålaga och smärta. Lidande 

inom vården uppdelas på livlidande, sjukdomslidande samt vårdlidande. Kampen mellan att 

kämpa och ge upp är naturliga för människan i lidandets kamp. Att kunna läsa av och känna 

lidande hos en annan person är en central uppfattning för att kunna lindra. Sjuksköterskan 

måste visa respekt och göra handlingar för ett lindrande vårdande och detta innebär att utföra 

insatser som kan tänkas lindra och underlätta (Arman, 2012). 
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Problemformulering 

Smärta och ångest är ett globalt problem bland barn och ungdomar som drabbats av olika 

typer av cancer. Symtomet smärta är ett vanligt lidande hos barn och ungdomar med 

cancerdiagnos och det kan bero på inflammation, metastaser och behandlingar. Det finns 

behov av distraktion och andra icke-farmakologiska metoder, medan barnen genomgår 

smärtsamma och ångestframkallande undersökningar, behandlingar eller procedurer, för att 

minska dessa problem. Icke-farmakologiska metoder finns att komplettera med, som då kan 

lindra barnens smärta och ångest mer, än vad bara medicin kan göra. Ämnet är mycket 

intressant och behöver undersökas mer. Som omvårdnadspersonal behövs kunskap inom detta 

område för att kunna minska lidandet hos barn och ungdomar med cancer.  

Syfte 

Syftet är att beskriva hur icke-farmakologiska metoder används, för att avleda smärta och 

ångest hos barn och ungdomar som genomgår cancerrelaterade undersökningar och 

behandlingar. 

METOD 

Design 

Litteraturstudie valdes som metod för att besvara studiens syfte, då avsikten var att 

sammanställa olika icke-farmakologiska metoder för att avleda smärta och ångest hos 

cancersjuka barn och ungdomar. I en litteraturstudie läses redan genomförda studier för att 

sedan sammanställa fakta som redan finns om ämnet och upptäcka eventuella kunskapsluckor 

(Forsberg & Wengström, 2008).  

Sökstrategi 

Sökningen i PubMed gjordes under oktober 2017. Sökningen i Cinahl gjordes i november 

2017. Manuell sökning efter artiklar gjordes under oktober och november 2017. 

Inklusionskriterier 

Artiklarna som valdes för studien skulle vara originalartiklar och skrivna på engelska eller 

svenska. Samtliga artiklar skulle vara publicerade 2002 och framåt. Studiernas populationer 

skulle ha en cancerdiagnos och vara mellan 0 - 18 år. Artiklarna skulle ha medel till hög 

kvalitet. 
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Exklusionskriterier 

Artiklar som exkluderades var review-artiklar. Artiklarna som inte hade etiskt godkännande 

exkluderades. 

En tydligt och klart syfte är byggstenen för att kunna hitta relevanta vetenskapliga artiklar till 

litteratursökningen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). De ord som hade betydelse för 

syftet valdes för artikelsökningen och sökord utformades utifrån det. Artikelsökning har skett 

på enstaka ord eller i ordkombination med hjälp av sökoperatör and och or (Forsberg & 

Wengström, 2008). Sökorden som användes för litteratursökningen var cancer, non-

pharmacological treatment, Children i olika kombinationer med hjälp av AND och OR, sedan 

användes dessa ord tillsammans och var för sig, med anxiety och pain. Även orden touch, 

massage och distraction användes för att hitta fler artiklar som var relevanta. Pubmed och 

Cinahl är de databaser som använts för artikelsökningarna. Sökningar på ovanstående sökord 

genererade inte fullt ut till relevanta artiklar. Manuell sökning har genomförts från 

referenslistan från en systematisk litteraturstudie, Thrane, S., 2013 (Tabell 1) och från den 

artikeln har vi inkluderat två randomiserade kontrollerade studier som rörde 

problemformuleringen och studiesyftet (Forsberg & Wengström, 2008). Resultatet av 

databassökningen presenteras i Tabell 1. Filter som användes var engelska, svenska, barn från 

födelse till 18 år, publikationsdatum från 20020101 – 20171030. Vid #6 - #10 sorterades 

resultaten efter bästa matchning. 

Tabell 1. Sökstrategi 

Databas Sökord, 

kombination av 

sökord, (MeSh 

termer) 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

utvalda 

artiklar till 

granskningen 

Pubmed #1 Cancer 151546    

Pubmed #2 non-

pharmacological 

treatment 

458    

Pubmed #3 Children 728855    

Pubmed #4 Cancer, non-

pharmacological 

treatment 

25    

Pubmed #5 Cancer, non-

pharmacological 

treatment, 

children 

20 1 1  
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Pubmed #6 Cancer, non-

pharmacological 

treatment, 

Children, 

anxiety 

2 2 1 1 

Pubmed #7 Cancer, non-

pharmacological 

treatment, 

Children, pain 

8    

Pubmed #8 Cancer, non-

pharmacological 

treatment, 

Children, fear 

0    

Pubmed #9 Cancer, 

distraction, 

children, pain 

23 4 2 1 

Pubmed #10 Cancer, 

massage, 

children, pain 

14 4 2 2 

Pubmed #11 Cancer, 

touch, children, 

pain 

12 1 1 1 

Cinahl #1 Cancer, 

child, pain, 

distraction 

20 5 3 3 

Manuell sökning: 

Thrane, S 

Effectiveness of 

Integrative modalities 

for pain och anxiety in 

children and adolescent 

with cancer: A 

systematic review, 2013 

  2 2 2 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

De tio artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades och bedömdes ha medel till hög kvalitet, av 

författarna, enligt bedömningsmallar (Forsberg & Wengström, 2008). För att artiklarna skulle 

bedömas ha hög eller medel kvalitet, behövde det finnas ett tydligt syfte, beskrivna 

inklusionskriterier, vilken metod och dataanalys som använts. Även en diskussion med en 

självkritisk vinkel från författarna skulle finnas för att artikeln skulle ha hög kvalitet. I 

diskussionen skulle eventuella svagheter tas upp och om resultatet var rimligt utifrån 

dataanalysen. Om bortfallen i studierna var mer än hälften fick de medel kvalitet, trots att 

resterande kriterier enligt granskningsmallen var av hög kvalitet. 

Resultatanalys 

De tio valda artiklarna som valdes lästes flera gånger av båda uppsatsförfattarna för att skapa 

djupare förståelse om ämnet. Sedan sammanställdes artiklarna i en resultattabell (Tabell 2), 

med årtal, författare, land, titel, design, syfte, resultat, antal deltagare och bortfall, 

datainsamlingsmetod/dataanalys och kvalitetsgranskning. Därefter gjordes en resultatanalys 

där artiklarna jämfördes med varandra för att se om de hade likheter och skillnader i 

studieresultatet. De resultat som hade relevans för studiens syfte var de som jämfördes och det 

ledde fram till kategorier som redovisas, som underrubriker, under detta arbetets resultat 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

RESULTAT 

De tio vetenskapliga artiklarna som inkluderades i denna litteraturstudie hade kvantitativ 

ansats och bedömdes ha hög eller medel kvalitet. Artiklarna som inkluderats är randomiserade 

kontrollerade studier och är gjorda i Grekland, Turkiet, Portugal, USA, Vietnam och Sverige. 

Resultatet beskriver hur icke-farmakologiska metoder används för att avleda barn och 

ungdomars smärta och ångest vid cancerrelaterade undersökningar och behandlingar. 

Resultatet presenteras i Tabell 2, samt i löpande text, som delas upp i rubriker, utifrån vad 

artiklarnas icke-farmakologiska metoder är; Distraktion som avledning, hypnos som smärt- 

och ångestdämpande metod och beröring för smärt- och ångestlindring.
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Tabell 2. Resultattabell, granskning av valda artiklar 

Författare, 

publ. År, 

Land 

Titel Design Syfte Resultat Undersökning- 

grupp 

Datainsamlings

-metod/ 

Dataanalysmet

od 

Kvalitets- 

granskning 

Batalha, 

LM & 

Mota, AA. 

(2013) 

Portugal 

Massage in 

children with 

cancer: 

effectiveness 

of a protocol. 

Prospektiv, 

longitudnell, 

randomiserad 

kontrollerad 

studie och 

singel-blindad 

studie. 

Bedöma och utvärdera 

effekten av ett 

massageprotokoll, 

med syfte att lindra 

smärta, hos barn med 

cancer, som ligger 

inne på sjukhus. 

 

Två grupper, en 

kontrollgrupp och en 

grupp som fick 

massage. Resultatet 

visar ingen signifikant 

skillnad av minskad 

smärta, men barnen i 

massagegruppen 

upplevde minskad 

smärtintensitet och de 

gick lättare att komma 

igång att gå omkring 

efter massage-

sessionerna. 

 

52 st barn, 

mellan 10-18 år 

*VAS 

*****BPI / 

Chi-square test 

Mann-Whitney 

test 

Wilcoxon test 

Hög kvalitet 

Celebioglu, 

A., Gurol, 

A., Keskin 

Y, Z. & 

Bukukavci, 

M. 

(2013) 

Turkiet 

Effects of 

massage 

therapy on 

pain and 

anxiety 

araising from 

intrathecal 

therpay or 

bone marrow 

aspiration in 

children with 

cancer. 

Kontrollerad 

posttest 

kvasiexpermin

entell studie. 

Att undersöka 

effekten av 

massageterapi på 

smärta och ångest, för 

de barn med 

cancerdiagnos, som 

genomgår intratekal 

behandling eller 

benmärgsaspiration. 

Två grupper, en 

kontrollgrupp och en 

som fick massage. 

Resultatet visar ingen 

signifikans skillnad i 

smärta mellan de två 

grupperna, men 

ångesten hos barnen 

minskade signifikant. 

Dock visar ändå 

resultatet på en 

minskning av smärta. 

25 st barn, 

mellan 4-15 år.  

Inga bortfall. 

*VAS/ 

X2-test 

Wilcoxon test 

Mann-Whitney 

U-test 

Medel 

kvalitet 
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Dahlquist, 

L., Pendley, 

J., 

Landthrip, 

D., Jones, 

C. & 

Steuber, P. 

(2002) 

USA 

Distraction 

Intervention 

for 

preschoolers 

undergoing 

intramuscular 

injections and 

subcutaneous 

port access. 

Experimentell 

randomiserad 

studie 

Att utvärdera en 

distraktionsinterventio

n, med hjälp av en 

elektronisk leksak, 

som var utvecklad för 

att reducera 

stress/ångest på 

förskolebarn, som får 

upprepade 

cytostatikainjektioner 

. 

Två jämförelsegrupper. 

Resultatet visar 

signifikant minskad 

ångest genom att 

använda leksak under 

själva proceduren. 

29 st barn, 

mellan 2-5 år. 

Inga bortfall 

******OSBD/ 

t-test 

Medel 

kvalitet 

Hedén, L., 

Von Essen, 

L. & 

Ljungman, 

G. 

(2009) 

Sverige 

Randomized 

interventions 

for needle 

procedures in 

children with 

cancer. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie (RCT) 

Att undersöka om 

barnen upplever 

mindre rädsla, stress 

och smärta vid en 

rutinnålsättning i en 

subcutan venport när 

de får en intervention, 

så som att blåsa 

såpbubblor eller att ha 

en värmekudde, i 

jämförelse med 

standardvård, som har 

EMLA som 

behandling, utan den 

interventionen. 

 

Två paralellgrupper 

som vid första sticket 

fick standardvård, dvs 

endast EMLA. Sedan 

jämfördes det med 

andra nålsticket, då 

barnen fick antingen 

såpbubblor eller 

värmekudde + EMLA. 

Resultatet visade 

signifikans på minskad 

rädsla och stress i 

såpbubblegruppen och i 

värmekuddegruppen 

visades signifikans på 

mindre stress. Smärtan 

fanns det ingen skillnad 

på men det verkar vara 

det minsta problemet 

vid själva nålsättningen. 

 

28 st barn, 

mellan 2 - 7 år. 

Inget bortfall. 

11st flickor & 

17 st pojkar. 

*VAS/ 

T-test 

Hög kvalitet 
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Liossi, C., 

White, P. & 

Hatira, P. 

(2009) 

Grekland 

A randomized 

clinical trial of 

a brief 

hypnosis 

intervention to 

control 

venepuncture-

related pain of 

paediatric 

cancer 

patients.  

Randomiserad 

prospektiv 

kontrollerad 

studie (RCT) 

Att jämföra effekten 

av endast 

lokalbedövning 

(EMLA), 

kombinationen EMLA 

med möte av terapeut 

och kombinationen 

EMLA med hypnos 

som lindrande av 

smärta, ångest och 

stress vid 

venprovtagnings-

smärta. 

 

 

Tre grupper. 

Små, men signifikanta, 

skillnader fanns att se i 

EMLA + hypnos 

gruppen gällande 

minskning av smärta 

och ångest, men ingen 

skillnad gällande stress 

när barnen skulle ta 

venösa prover. 

59 st barn, 

bortfall 14st pga 

exklusionskriteri

er. Totalt 20 st 

pojkar, 25 st 

flickor mellan 6-

16 år. 

*VAS/ 

ANOVA 

MANOVA 

Hög kvalitet 

Liossi, C., 

White, P. & 

Hatira, P. 

(2006). 

Grekland 

 

Randomized 

clinical trial of 

local 

anesthetic 

versus a 

combination of 

local 

anasthetic with 

self-hypnosis 

in the 

management 

of pediatric 

procedure-

related pain. 

 

 

Randomiserad 

prospektiv 

kontrollerad 

studie. 

Jämföra effekten av 

lokalbedövningskräm 

EMLA med 

kombination av 

EMLA och 

självhypnos, som 

smärt- och 

ångestlindring i 

samband med 

lumbalpunktion (LP). 

Tre grupper. 

Signifikanta skillnader 

av minskad smärta och 

ångest i gruppen som 

hade EMLA + hypnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 st 

tillfrågades, 45 

st totalt. 

23 st pojkar, 22 

st flickor, 

mellan 6-16 år. 

Wong-Baker 

FACES pain 

rating scales/ 

ANOVA 

Hög kvalitet 
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Nguyen, T., 

Nilsson, S, 

Hellström, 

A-L. & 

Bengtsson, 

A. 

(2010) 

Vietnam 

Music Therapy 

to reduce pain 

and anxiety in 

children with 

cancer 

undergoing 

lumbar 

puncture: A 

Randomized 

clinical trial. 

Randomiserad 

Kontrollerad 

studie med 

uppföljande 

intervjuer med 

open-ended 

frågor. (RCT) 

Att utvärdera om 

musik påverkar smärta 

och ångest hos barn 

som genomgår 

lumbalpunktion. 

 

Två grupper, en som 

fick musik i hörlurar 

och en grupp med bara 

hörlurar. Resultatet 

visar en stor signifikant 

skillnad med att musik i 

hörlurar hjälper till att 

minska smärta avsevärt, 

både under LP och efter 

LP. Ångesten minskade 

också signifikant efter 

10 min med musik 

innan LP, men även 

efter LP hade barnen 

fortfarande mindre 

ångest i jämförelse med 

kontrollgruppen. 

 

49 st barn 

tillfrågades, 

bortfall 9 st. 

Totalt 40 st 

barn, mellan 7-

12 år. 

25 st pojkar & 

15 flickor. 

***NRS 

****STAI/ 

x2-test 

Mann-Whitney 

U-test 

Hög kvalitet 

Windich-

Biermeier, 

A., Sjöberg, 

I., Conkin 

Dale, J., 

Eshelman, 

D. & 

Guzzetta, C 

E. 

(2007) 

USA 

Effects of 

distraction on 

pain, fear and 

distress during 

venous port 

access and 

venipuncture 

and children 

and 

adolescents 

with cancer. 

Intervention-

jämförelsegrup

p 

Att utvärdera effekten 

av smärta, stress och 

rädsla när barnen 

själva får välja sina 

saker att distrahera sig 

med, tex böcker, 

musik, VR-glasögon 

eller handhållna spel, 

när de ska sätta 

venportsnål eller ta 

venösa prover. 

 

 

 

Två grupper, en som 

fick självvalda 

distraktionsmedel som 

t.ex. såpbubblor, VR 

glasögon, musik mm, i 

jämförelse med andra 

gruppen som fick 

standard inför venösa 

provtagningar och 

prover via venportsnål. 

Resultatet visade en 

reducering av smärta 

och ångest före och 

under proceduren.   

50 st barn, 

mellan 5-18 år. 

Inga bortfall. 

**CAS 

******OSBD/ 

Mann-Whitney 

U-test 

Spearmans rho 

Cohen 

Medel 

kvalitet 
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Wolitzky, 

K., Fivush, 

R., Zimand, 

I., Hodges, 

L & O- 

Rothbaum, 

B. 

(2005) 

USA 

 

Effectiveness 

of virtuel 

reality 

distraction 

during a 

painful 

medical 

procedure in 

pediatric 

oncology 

patients. 

Kontrollerad 

Randomiserad 

studie 

Att mäta barnens 

smärta, ångest och 

stress före och under 

nålsättning av 

subkutan venportsnål, 

med hjälp av VR-

glasögon som 

distraktion. 

Två grupper, en 

kontrollgrupp utan VR 

och en 

interventionsgrupp med 

VR. Resultatet visar 

signifikant skillnad i 

minskning av smärta, 

ångest och stress, i att 

använda VR-glasögon 

under själva 

proceduren, men inte 

innan proceduren. I 

interventionsgruppen 

fanns en signifikant 

skillnad med att barnen 

kunde berätta mer och 

samarbeta mer. 

23 st barn, 

mellan 7-14 år. 

3 bortfall 

*VAS 

*******CHEOP

S/ 

T-test 

MANOVA 

 

Medel 

kvalitet 

Wong, 

J.,Chiasuddi

n, MD., 

Kimata, C., 

Patelesio, 

B. & Siu, 

A. 

(2013) 

USA 

The impact of 

healing touch 

on pediatric 

oncology 

patients 

Randomiserad 

prospektiv 

studie 

Utvärdera 

genomförbarheten att 

ge helande beröring 

som smärt- och 

stresslindring, på 

cancerbarn som 

komplement till 

traditionell medicin. 

 

Två grupper, en som 

fick helande beröringen 

och en grupp som fick 

lekaktiviteter, båda 

grupper under 30 

min/dag. Både smärtan, 

stressen och 

utmattningen av barnen, 

fick en signifikant 

skillnad till förbättring 

tack vare den helande 

beröringen. 

 

15 st barn 

tillfrågades. 

Totalt 9 st barn, 

mellan 3-18 år. 

Bortfall under 

studien gång, 3 

st. 

Barn kvar under 

hela studien, 4 st 

pojkar, 2 st 

flickor. 

Wong-Baker 

Faces Scale/ 

Wilcoxon test, 

Wilcoxons 2-

samples test 

Medel 

kvalitet 
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*VAS = Visuell Analog Skala, **CAS = Colour analog skala, ***NRS = Numeric Rating skala, ****STAI = Stat-Trait Anxiety Inventory , 

*****BPI =Brief Pain Invontory. ******OSBD = Observation Scale Of Behavioral Distress, *******CHEOPS = The Childrens hospital of 

eastern ontario pain scale 
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Distraktion som avledning 

Studier med barn mellan 2 - 18 år visade att distraktion, så som att blåsa såpbubblor, ha en 

värmekudde, leka med en elektrisk leksak, ha Virtual reality (VR)-glasögon, läsa/visa böcker, 

lyssna på musik eller ha handhållna spel, visar ett positivt resultat för att minska barnens 

smärta och ångest. Det framkommer i studierna att åldern spelade roll över hur bra 

distraktionen fungerade men också beroende på vilken distraktion barnen fick/valde (Hedén, 

von Essen & Ljungman, 2009; Windich-Biermeier, Sjöberg,Conkin,Eshelman& 

Guzzetta,2007; Dahlquist, Pendley, Landthrip, Jones &Steuber, 2002; Wolitzky, Fivush, 

Zimand, Hodges & Rothbaum, 2005).  

Resultat av studien hos små barn mellan 2 - 7 år indikerar att såpbubblor och värmekudde är 

en användbar metod för att minska barnens ångest i samband nålsättning för 

cancerbehandling. Dessutom visar studien att yngre barn under 4 år distraheras lättare med 

såpbubblor (Hedén et al. 2009). Distraktionen av en elektronisk leksak hos barn under 5 år har 

visat sig ha minskat smärta och obehag hos barn inför och under smärtsamma behandlingar 

(Dahlquist et al, 2002). VR är en icke-farmakologisk metod som är ett sätt att fokusera bort 

uppmärksamheten med ett videospel. Denna metod i studierna är undersökt på barn och 

ungdomar över 5 år och det blir användbart beroende på om de väljer själva att delta aktivt i 

distraktionen. Barn mellan 5 - 18 år som använde VR-glasögon visade sig minska barnen och 

ungdomarnas obehag och öka smärttoleransen vid smärtsamma provtagningar. Det har även 

framkommit att barn och ungdomar som har använt VR, upplevde mindre smärta och ångest 

under och efter proceduren vid insättning av subkutan venportsnål (SVP) (Wolitzky et al., 

2005; Windich-Biermeier et al., 2007). 

Musikintervention, som en icke -farmakologiska metod, har visat sig kunna bli en distraktion 

och flytta bort uppmärksamheten från negativa stimuli, så som smärtrelaterade procedurer, i 

detta fall lumbalpunktion. Barnen i studien visade sig vara mer rädda för smärta, än att 

uppleva själva smärtan i sig själv (Nguyen et al., 2010). Användning av musik, hos barn med 

leukemi mellan 7 - 12 år, har visat sig vara användbar för att minska smärta och ångest. Att få 

musik genom hörlurar bidrog till att minska ångesten innan en LP, för att få barnen att tänka 

på något annan innan undersökningen. Resultatet visar också på att musik har fördelar att 

användas som en icke-farmakologisk metod, på barnens egen rapportering för minskad smärta 

och ångest, under och efter lumbalpunktionen (Nguyen, Nilsson, Hellström,  & Bengtsson, 

2010). 
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Hypnos som smärt- och ångestdämpande metod 

Hypnos är en validerad effektiv metod vad gäller procedurrelaterad cancersmärta. Två studier 

har undersökt effekten av hypnos med kombination av lokalbedövning EMLA hos barn och 

ungdomar med cancer mellan 6 - 16 år som har genomgått venösa prover och 

lumbalpunktioner. Studierna visar att barn och ungdomar som har fått en kombination av 

lokalbedövning och hypnos inför undersökningar upplevde både mindre smärta och mindre 

ångest inför proceduren (Liossi, White & Hatira, 2006; Liossi, White & Hatira, 2009). 

Resultatet av studierna visar att användning av lokalbedövning som EMLA inför 

smärtrelaterade procedurer som LP (Lumbalpunktion) och venösa prover kan skapa ångest. 

Det är viktigt att överväga förväntad ångest hos barnet, från en timme innan 

undersökningen/behandlingen när EMLA-plåstret sätts på tills själva LP eller venösa prover 

genomförs. Hypnos med den psykologiska effekten har hjälpt att barn och ungdomar bli lunga 

under tidsperioden mellan applicering av lokalbedövning och genomförandet av proceduren. 

Hypnos var hjälpfullt för att minska ångesten och dämpade därmed barnen och ungdomarnas 

stress inför den förväntade smärtsamma proceduren (Liossi et al., 2006; Liossi et al., 2009). 

Beröring för smärt- och ångestlindring 

Massage i största allmänhet verkar ge ångestlindring hos barn och ungdomar med cancer som 

genomgår intratekal behandling (IT) och benmärgsaspiration (BMA). Massage med en 

terapeutisk beröring är en lätt icke- farmakologisk metod som har visat sig har både 

smärtlindrande och ångestdämpande effekter. En studie visar att barn och ungdomar, mellan 4 

- 15 år med cancerdiagnos, som genomgått IT eller BMA, kunde minska, signifikant, den 

akuta smärtan med massage som ett alternativ till farmakologisk behandling. Barnen fick en 

massagesession mellan 10 - 15 minuter innan deras IT eller BM och bedömdes sedan 20 

minuter efter avslutad IT/BM, vilket resulterade i att massage avledde smärtan hos barnen. 

Med massagebehandling kände barnen sig mer smärtfria, vilket bidrog till bättre livskvalitet 

hos dem genom att vara mer aktiv vid de tillfällena mellan behandlings- eller 

undersökningssmärtan. Mammor beskriver också att deras barn grät mindre och återvände 

snabbare till lek efter att de fått massage (Celebioglu et al., 2013). Massage hade en positiv 

effekt på att minska smärtintensiteten hos barn och ungdomar med cancer (Batahla et al., 

2013). Resultaten i dessa två studier visar att massage är en användbar icke-farmakologisk 

metod, för att minska smärta och ångest hos barn under 15 år (Celebioglu et al., 2013 & 

Batahla et al., 2013). 
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Energimedicin är en icke- farmalogisk metod som stöder kroppens naturliga läkningsprocess 

och förbättrar immunsystemets funktioner. Utövare använder sina händer genom lätt beröring 

över kroppen manipuleras energin för att balansera, rensa och ge energi till kroppen. Denna 

manipulation av energi underlättar fysiska och psykiska påfrestningar som barn och ungdomar 

med cancerdiagnos genomgår i hela sitt sjukdomsförlopp. Studieresultaten tyder på att 

beröring, hos barn och ungdomar mellan 10 - 18 år med cancer, upplever avsevärt mindre 

smärta och ångest vid cellgiftbehandling (Wong et al., 2013). 

DISKUSSION 

Denna studie har tydligt visat i sitt resultat att icke-farmakologiska metoder är användbara för 

att hjälpa barnen och ungdomarna att minska sin smärta och ångest, inför undersökningar och 

behandlingar, relaterade till deras cancer och deras sjukdomsförlopp. Resultatet av granskade 

artiklar som ingick i studien visar att beroende på vilken ålder barn och ungdomar befinner sig 

i, är det en utmaning för vårdpersonal att använda dessa metoder för att avleda smärta och 

ångest hos dem. Distraktion, hypnos och beröring gör att barnen blir lugnare, ökar 

smärttoleransen och ger ett bättre och mer positivt vårdresultat. De barn och ungdomar som 

fick välja sin egen distraktion visade sig ha mindre smärta och ångest. Som distraktion 

användes musik, såpbubblor, värmekudde, elektroniska leksaker och VR-glasögon.  

Det uppmärksammades att ibland verkar inte själva smärtan vara problemet, utan att barnens 

ångest tar över barnets sinne inför de smärtsamma undersökningarna och behandlingarna. 

Resultatdiskussion 

Distraktion som avledning 

Barn och ungdomar med cancer kommer att uppleva smärta och ångest under hela sitt 

sjukdomsförlopp (Mercadante & Giarratano, 2014). Genomförandet av olika undersöknings 

och behandlingsmetoder är en källa till smärta och ångest hos dem (Bagott, 2010). Att kunna 

läsa av och känna lidande är viktig för att lindra lidandet (Erikson, 2015). Användning av 

väletablerade skattningsskalor som t.ex. Wong-Barker Faces som är anpassande för barn 

mellan tre till sju år underlättar val av åldersrelaterade distraktioner (Simonson & MacDonald, 

2006; Windich- Biermeier et al., 2007). 

Fem studier i denna litteraturstudie har visat att distraktion är en framgångsrik och användbar 

icke- farmakologisk metod för att avleda smärta och ångest hos barn och ungdomar som 

genomgått invasiva medicinska procedurer (Nguyen et al., 2010; Heden et al., 2008; Windich- 
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Biermeier et al., 2007; Dahlquist et al., 2002; Wolitzky et al., 2005). Distraktion utförs med 

olika metoder i dessa studier och är ett sätt att fokusera bort barnens uppmärksamhet från 

stimulansen eller lidandet. Detta utgör att sjukvårdpersonalen inom barncancervården bör 

kunna använda sig av distraktioner för att lindra smärta och ångest hos barn mellan 0 - 18 år 

med cancer (Windich – Biermeier et al., 2005; Landier & Tse, 2010). Studierna i denna 

granskning har använt åldersrelaterade distraktioner och det var en variation av 

distraktionsinterventioner som undersöktes i de utvalda studierna, vilket begränsar 

jämförelserna av studieresultatet. 

Gemensamt resultat av samtliga studier som handlar om distraktion tyder på att användning 

av distraktioner har en positiv effekt av att minska ångest och smärta inför och under 

smärtrelaterade procedurer. Distraktioner är enkla och genomförbara inom barncancervården 

och det skulle inte belasta omvårdnadspersonalen. Att lägga pengar och tid för ett lämpligt 

urval av distraktionsmedel leder till mindre vårdkostnader i längden och barn och ungdomar 

med cancer kommer uppleva mindre smärta och ångest (Hedén et al., 2009; Nguyen et al., 

2010; Wolitzky et al., 2005; Dahlquist et al., 2002). 

Likheterna bland studierna visar att distraktion är ett bra sätt att hjälpa barnen minska deras 

smärta och ångest, oavsett barnens eller ungdomarnas ålder, bara det väljs åldersanpassande 

distraktioner (Nguyen et al., 2010; Heden et al., 2008; Windich- Biermeier et al., 2007; 

Dahlquist et al., 2002; Wolitzky et al., 2005). 

Många av barnen i studien önskade få ha musik även nästa gång, vilket tyder på att det är en 

viktig del att komma ihåg inför kommande undersökningar och behandlingar. Det har visat 

sig i studien att det är mer optimalt att kombinera farmakologisk behandling tillsammans med 

musik för att få den bästa smärtlindringen under dessa procedurer, vilket tycks behöva vara en 

viktig punkt att vårdpersonalen har kunskap om. Studier som är gjorda på vuxna visar också 

att musik är en bra icke-farmakologisk metod som lindrar smärtan. Denna metod är en 

användbar distraktion, oavsett ålder (Thaut, 2015; Tsai et al., 2014; Nguyen et al., 2010). 

Hypnos som smärt-och ångestdämpande metod 

Venösa prover och LP är två medicinska undersökningar som utförs för att sätta diagnos och 

som avgör vilka behandlingar som behövs i cancervården (Ibitoye & Dawson, 2017). Hypnos 

är en metod som barn och ungdomar med cancer kan lära sig att nyttja under sitt 

sjukdomsförlopp för att uppleva mindre smärta och ångest. Genom att utveckla 

åldersanpassade strategier kan barnet eller ungdomen handskas med smärtan och ångesten på 
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en individuell nivå (Richardson et al., 2006). Studiernas resultat har visat att barnen och 

ungdomarna, som har fått kort utbildning från utövaren om hypnos, har känslan av makt och 

kontroll över sin smärta och ångest. Likheter i dessa studier visar att barn och ungdomar som 

har fått en kombination av lokalbedövning och hypnos inför undersökningar upplevde både 

mindre smärta och mindre ångest inför proceduren. Ett gemensamt resultat belyser att hypnos 

är en icke- farmakologisk metod som har flera egenskaper. Det är en säker metod, har inga 

biverkningar och är lätt att använda vid smärtsamma procedurer så som venösa prover och LP 

(Liossi et al., 2006; Liossi et al., 2009). 

Beröring för smärt-och ångestlindring 

Vårdandet innebär värme och närhet (Eriksson, 2015). Studier betonar att behörig 

sjukvårdpersonal som genomför massagesessioner med ett lätt tryck, glidande och 

cirkulerande rörelser som värmer upp huden, som hela tiden håller kontakt med barnen genom 

händer, har medfört att barnen och ungdomarna erhållit en smärtlindrande effekt av massage 

(Batalha et al., 2013; Hughes et al, 2008). 

Resultatet av de granskade massage-och energimedicinstudier visar gemensamt på att smärtan 

och ångesten minskar, vilket gör att användning av massage inom barncancervården 

rekommenderas för att öka välbefinnande och livskvaliteten hos barn och ungdomar med 

cancer (Celebiogulu et al., 2013; Batalha & Mota, 2013; Kemper et al, 2009; Post-White et 

al., 2003).  

Studien om energimedicin visar signifikant på att beröring är en mycket hjälpfull metod för 

att minska smärta för barn med en medelålder på 9 år (Wong et al., 2013). Då det inte finns 

någon mer studie för denna metod på barn, som kan jämföras, är det svårt att jämföra resultat 

vad gäller eventuella skillnader eller likheter i metoden.  

Teoretiska referensram  

Sjuksköterskans huvudansvar är att tillämpa godtagbara metoder för att kunna utföra god 

omvårdnad, bland annat minimera både vård- och sjukdomslidande. I vårdandet ingår att 

sjuksköterskan ska ha respekt för alla människor, där rätten till egna val, värdighet och 

bemötande har en betydande roll. Sjuksköterskan kommer att i sin dagliga omvårdnad träffa 

på lidande i form av smärta och ångest hos cancersjuka barn och ungdomar. För att kunna ge 

en god omvårdnad i cancervården gällande smärta- och ångestrelaterade behandlingar och 

undersökningar, är det viktig att bemöta och bekräfta lindandet hos barnen. Detta knyter an 
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till sjuksköterskans professionella värden så som lyhördhet, medkänsla och respektfullhet 

(Eriksson 2015; Svensk sjuksköterskeförening, 2015). 

Att ge värme och vara i närhet är hörnstenar i vårdandet och detta framkom i en studie där, 

sjuksköterskan gav massage (Erikson, 2015; Batalha & Mota, 2013). 

Metoddiskussion 

Litteraturstudie valdes för denna studie, där syftet var att beskriva hur icke-farmakologiska 

metoder används, för att avleda smärta och ångest hos barn och ungdomar som genomgår 

cancerrelaterade behandlingar och undersökningar. Att avgränsa sig till barn och ungdomar i 

studien, trots att alla människor drabbas av cancer och dess följder, var ett val som gjordes då 

en av författarna arbetar inom barncancersjukvården. 

Den forskning som fanns var inte så omfattande som förväntades, men artiklarna som valdes 

ut besvarade studiens syfte. En förhoppning fanns, innan artikelsökningen, att endast 

inkludera studier som gjorts de senaste tio åren men då hittades inte tillräckligt många 

relevanta studier. Artiklarna som valdes är max 15 år gamla, mellan 2002 – 2015, för att 

informationen ändå ska vara aktuell för nutiden. Alla artiklar är redovisade i tabell 2. 

Sökningar i andra databaser hade kunnat generera fler artiklar men tiden har inte räckt till, då 

det har varit svårt att hitta artiklar som svarade på just vårt syfte. Manuella sökningar via 

referenslistor har gett oss artiklar som har haft rätt syfte för att besvara studiens syfte. 

Vid urval av samtliga forskningsartiklar lästes titel och abstrakten. Sedan lästes alla artiklar 

flera gånger för att kunna skapa djupare förståelse inom ämnet. Granskningar av artiklarna 

utgick från granskningsmallar med flera frågor gällande metod, urval, eventuella bortfall och 

etiska resonemang. Vissa av de frågorna i granskningsmallarna var ibland svåra att besvara, 

vilket gav möjligheter för subjektiv bedömning av artiklarna. Uppsatsförfattarna diskuterade 

då tillsammans för att stärka vår tolkning. Dock anses detta inte kunna vara förhinder för 

kvalitetsbedömning. De utvalda artiklarna som ingick i studien har hög respektive 

medelkvalitet. Dessutom är alla artiklar original, vilket styrker studiens tillförlitlighet 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

En litteraturstudie behöver inget tillstånd från etiska forskningskommittén. Vid litteraturstudie 

är det viktigt att artiklarna som inkluderas är godkända från en etisk kommitté (Forsberg& 

Wengström, 2008). Dessutom avser Helsingforsdeklarationen att all medicinsk forskning som 

involverar mänskliga ämnen måste föregås av noggrann bedömning av förutsägbara risker och 
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bördor för de personer och grupper som är involverade i forskningen. Även åtgärder för att 

minimera riskerna måste genomföras (WMA, 2013). 

De utvalda artiklarna granskades utifrån etiskt perspektiv, d.v.s. att de behövde vara etiskt 

godkända från etiska kommittén (Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning, 

2003). Detta styrker också studiens tillförlitlighet. 

Svagheter med denna studie är att studiepopulationen på vissa studier har varit liten, vilket 

kan påverka trovärdigheten av resultat på studierna. En studie hade endast nio deltagare och 

därför är det svårt att avgöra om detta skulle kunna vara en generaliserbar icke-farmakologisk 

metod (Wong et al., 2013). En annan svaghet i denna studie är att det artiklarna har olika icke-

farmakologiska metoder och är därför svåra att jämföra. De studier som finns idag är äldre 

och fåtaliga. De visar på att icke-farmakologiska metoder har en positiv effekt på barn och 

ungdomar. Vidare bör dessa metoder forskas mer på, med syfte på att behandla dessa 

problem, med mer distraktion, hypnos och beröring, inte bara med mer medicin för att lindra 

barnens smärta och ångest. 

Slutsats 

Barn och ungdomar som ligger inne på sjukhus, på barncanceravdelning kommer att uppleva 

smärta och ångest för olika undersökningar och behandlingar som ingår i dessa 

behandlingsmetoder. Resultatet av studier som granskades i den här litteraturstudien tyder på 

att icke – farmakologiska metoder är användbara för att avleda smärta och ångest, utöver 

farmakologisk behandling, både före, under och efter smärtrelaterade undersökningar och 

behandlingar. Omvårdnadspersonalen kan bli mer lyhörd för att använda icke-farmakologiska 

metoder, gällande smärt- och ångestlindring hos barn med cancerdiagnos. De bör få möjlighet 

att utveckla sin kunskap och kompetens inom detta område. I denna studie framkommer att 

det behöver finnas ett brett urval av olika icke-farmakologiska metoder. Det finns mycket 

forskning om farmakologiska metoder och förvånansvärt lite om icke- farmakologiska 

metoder. Det behövs flera studier, med fler antal deltagare för att få fram vilka icke-

farmakologiska metoder som fungerar bäst. Icke-farmakologiska metoder som komplement 

till farmakologisk behandling kan göra att barnen och ungdomarna känner sig mindre 

ångestfyllda inför undersökningar och behandlingar och även för att minska smärtintensiteten. 

Detta kan möjliggöra att både barn och ungdomar, men även deras föräldrar, känner sig mer 

trygga med att omvårdnadspersonalen gör det de kan för att minska lidandet.  
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